
Hyvinvointia ja 
säästöjä...



SOCIAL IMPACT BOND

SIB
SIB-sopimus eli tulosperusteinen 
rahoitussopimus on työkalu, jonka 
avulla kunta voi tukea asukkaittensa 
hyvinvointia ja ehkäistä erilaisia 
ongelmia.

Yksityisiltä sijoittajilta kerätyt varat 
käytetään kunnan määrittämän, 
sopimusosapuolille yhteisen haasteen 
ratkaisuun. Hankkeelle asetetaan tarkat 
tavoitteet ja mittarit, joiden toteutumista 
seurataan. 

Kunta maksaa vain tuloksista. Sijoittajat 
kantavat taloudelliset riskit.



Taikasana: 
yhteistyö
SIB-sopimuksen osapuolet – kunnat, 
järjestöt, yritykset, sijoittajat ja muut 
asiantuntijat – ratkovat haasteita 
yhdessä, uutta ideoiden. 

Jokaiselle kunnalle räätälöidään sen 
tarpeisiin istuva, omanlaisensa hanke. 
Mitattavat hyvinvoinnilliset ja taloudelliset 
tavoitteet sitovat osapuolet tiiviiseen 
yhteistyöhön.



Plus maksan vain tuloksista!

Kunta – 
5 syytäharkita 
SIB-sopimusta 



1. Edistäviä ja ehkäiseviä palveluja.  
Parhaimmillaan SIB-hanke tukee kunnan 
strategisia tavoitteita ja täydentää sen omia 
palveluja. Mikä mittari välkkyy teidän kunnassa 
punaisella? Mistä puuttuu resursseja?

2. Mallinnus kunnan oman haasteen 
juurisyistä. Mallinnuksen ja laskelmien avulla 
pureudutaan kunnan määrittelemän haasteen 
juurisyihin ja selvitetään juuri niihin parhaiten 
vaikuttavat toimet.

3. Riskitön rahoitus. Palvelut ja muu 
kohderyhmälle tarjottava tuki rahoitetaan 
sijoittajilta kerätyin varoin. Hyvinvoinnin 
lisäykselle asetetaan mitattavat tavoitteet, ja kunta 
maksaa vain tuloksista. Hyvinvoinnin lisääntyessä 
kunta säästää yleensä myös kustannuksia.

4. Työkalu vaikutusten hankintaan. SIB 
on mahdollisuus kokeilla ja oppia uutta. Kun 
tuloksia mitataan, kunnan verotulot ja muut 
resurssit pystytään kohdistamaan siten, että niillä 
saadaan aikaan mahdollisimman paljon haluttuja 
vaikutuksia. 

5. Etupainotteisia investointeja ja 
pitkäjänteistä tukea. SIB-hankkeessa 
tavoitellaan myönteisiä ja pysyviä vaikutuksia. 



Sijoittaja – 
raha hakee 
merkitystä
SIB-sopimus on vastuullisen sijoittamisen 
kehittynein muoto, sillä sen kautta 
tavoitellaan aktiivisesti myönteistä 
yhteiskunnallista kädenjälkeä. Tuoton 
lisäksi lukuisat sijoittajat, instituutioista 
piensijoittajiin, haluavat muuttaa 
varallisuudellaan maailmaa.



Palveluntarjoaja 
– kilpailuetua 
vaikuttavuudesta
Jatkossa vahvoilla ovat sellaiset yritykset 
ja järjestöt, jotka kehittävät innovatiivisia 
ratkaisuja ja pystyvät todentamaan 
palveluidensa yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia vaikutuksia. Esimerkiksi 
julkisissa hankinnoissa painopiste on 
siirtymässä hinnoista ja suoritemääristä 
kohti tulosten ja vaikuttavuuden arviointia.



”SIB on kunnalle mahdollisuus kokeilla 
uudenlaisia palveluja ja investoida 

ehkäiseviin palveluihin, joihin muuten ei 
olisi varaa. Se myös pakottaa mittaamaan 
ja arvioimaan palveluiden vaikuttavuutta. 

Saamme näin kokemusta ketteristä 
kokeiluista, ja jatkossa voimme siirtää 
tällaisia uudenlaisia toimintamalleja 

osaksi omaa toimintaamme ja vuosittaista 
budjettiamme.”

ANNA CANTELL-FORSBOM
perhepalvelujen johtaja,
Vantaan kaupunki



Sivulla 77.

”Eriarvoisuuden torjuminen ja vähentäminen 
edellyttävät vaikuttavia, poikkihallinnollisia 

ja pitkäjänteisiä toimia ja panostusta 
ennaltaehkäisevään työhön. Nämä 

edellyttävät uudenlaisten rahoitusmallien 
kehittämistä julkisen sektorin normaalin 
budjettisuunnittelusyklin yli ulottuviin 

hankkeisiin…” 

– Juho Saaren johtaman, eriarvoisuutta 
käsittelevän työryhmän loppuraportti 

(3/2018)



2018–
2019
ALKA 
-VAT
SIBIT
Vielä ehtii mukaan.

SIB
T2D-

Tavoitteena tyypin 2 
diabeteksen ehkäisy.

IKÄIHMISET-

SIB

Tavoitteena 
ikääntyneiden itsenäisen 
toimintakyvyn 
vahvistaminen.

YMPÄRISTÖ-

EIB

Tavoitteena ympäristön 
suojelu ja kiertotalouden 
edistäminen.



Tutustu SIBien teemoihin viereisellä 
sivulla tai osoitteessa sitra.fi/sib

Mieti, millainen teemoihin liittyvä 
haaste vaatii teidän kunnassa 
kestävää ratkaisua.

Ota yhteyttä. Selvitetään yhdessä, 
soveltuuko SIB teidän kunnan 
tarpeisiin. 

ANNA TONTERI
0294 618 220 
anna.tonteri@sitra.fi

SARI RAUTIO
0294 618 205

sari.rautio@sitra.fi



VAIKUTTAVUUS-
INVESTOIMINEN

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. 
impact investing) tarkoittaa 
yksityisen pääoman tietoista 
ohjaamista yhteiskunnan 
kehittämiseen. Tavoitteena on 
taloudellisen tuoton lisäksi 
mitattava yhteiskunnallinen tai 
ympäristöllinen hyöty. SIB-sopimus 
(engl. social impact bond) on yksi 
vaikuttavuusinvestoimisen muoto. 

Sitra on tuonut 
vaikuttavuusinvestoimisen 
Suomeen ja rakentaa sille 
kansallista toimintaympäristöä 
yhteistyössä eri sidosryhmien 
kanssa. Tuemme myös 
ensimmäisten SIB-hankkeiden 
käytännön toteutusta. 

sitra.fi/sib


